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Cargo: Auxiliar e Técnico de Enfermagem 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda a questão 01. 
 

A INCAPACIDADE DE SER VERDADEIRO 
 
Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa 
dizendo que vira no campo dois dragões da independência 
cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, 
mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio 
da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito 
queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa como 
ficou proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando ele 
voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela 
chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para 
transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. 
Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: — Não 
há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de 
poesia. 
(Carlos Drummond de Andrade, Contos Plausíveis) 
 
01. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto acima. 
a) O texto começa a narração em terceira pessoa. 
b) “Um” é artigo indefinido, foi utilizado por que não se sabe a 

data exata que ocorreu o fato. 
c) “Mas na semana seguinte” é uma expressão que indica 

passagem de tempo. 
d) “Quando” indica o espaço em que o personagem estava. 
 
Leia o texto e responda a questão 02. 
 

OS PERSEGUIDOS 
 
 Ainda tirei o maço de cigarros do bolso para conferir 
novamente o número do apartamento, que anotara: 910. 
Apertei o botão da campainha. Atrás de mim, o Moreira, muito 
sujo, arfava; subíramos os últimos andares pela escada, por 
precaução; depois de um mês de cadeia ele não estava muito 
forte. Soube que mais de uma vez fora surrado; ficara dias sem 
comer e sem sair de seu cubículo escuro, e por isto tinha 
aquela cara de retirante ou de cão batido.  Não cão batido, 
pois seus olhos estavam muito acesos, como se tivesse febre, 
e sua voz me parecia ao mesmo tempo rouca e mais alta. Sua 
aparência me impressionava; mas acima de qualquer 
sentimento eu tinha o desgosto de vê-lo tão sujo; de suas 
roupas miseráveis desprendia-se um cheiro azedo; e eu tinha a 
penosa impressão de que ele não dava importância alguma a 
isso. É estranho que ele me tratasse agora com certa 
superioridade; entretanto, eu tinha pena dele; pena e desgosto. 
 Como ninguém viesse, apertei novamente o botão. 
Moreira esboçou um gesto como se quisesse deter meu braço, 
evitar que eu tocasse outra vez; sua mão estava trêmula, ele 
parecia ter medo. Mas naquele mesmo instante a porta se 
abriu, e uma empregada de meia idade, de uniforme, nos 
atendeu. 
 Disse o nome – e ela nos mandou entrar. Então me vi 
marchando por um macio tapete claro, numa grande sala; junto 
às paredes, amplos sofás; e havia espelhos venezianos, 
enormes vasos de porcelana, quadros a óleo, flores. Um luxo 
de coisas e de espaço. – Tenham a bondade de sentar e 
esperar um momento. Logo que ela saiu, levantei-me e fui à 
janela. Era uma janela imensa, rasgada sobre o mar, o grande 
mar azul que arfava debaixo do sol. Nós tínhamos vivido 
aqueles tempos em quartos apertados e quentes, de uma só e 
miserável janela, dando para uma parede suja; nós vínhamos 
de casinhas de subúrbio, cheias de gente, feias e tristes; ou de 
cubículos imundos e frios, ou de uma enfermaria geral, com 
cheiro de iodofórmio. Entretanto, aquele apartamento de luxo 
não me espantara; apenas sentia que Moreira estava 
humilhado de estar ali.  Mas essa vista do mar foi minha 

surpresa. Nos últimos tempos eu passava raramente junto do 
mar e creio que nem o olhava; vivíamos como se fosse em 
outra cidade, afundados no interior marchando por ruas de 
paralelepípedos desnivelados e carros barulhentos. E ali 
estava o mar muito mais amplo do que o mar que poderia ser 
visto lá embaixo, da rua, pelos pobres; o mar dos ricos era 
imenso, e mais puro e mais azul pompeando sua beleza na 
curva rasgada de longínquos horizontes, enfeitado de ilhas, 
eriçado de espumas. E o vento tinha um gosto livre e virgem, 
um vento bom para se encher o pulmão. 
 Inspirei profundamente esse ar salgado e limpo; e tive 
a impressão de que estava respirando um ar que não era meu 
e eu nem sequer merecia. O ar de nós outros, os pobres, era 
mais quente e parado; tinha poeira e fumaça, o ar dos pobres. 
(Rubem Braga, 200 crônicas recolhidas) 
 
02. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto acima. 
a) Alguns pronomes e verbos indicam que a narração está na 

primeira pessoa. 
b) O texto apresenta passagem de tempo. 
c) No último parágrafo não ocorre uma comparação. 
d) O texto apresenta seis parágrafos. 
 
Leia o texto e responda a questão 03. 
 

APELO 
 
 Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de 
casa. Nos primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, 
bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi 
ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na 
mesa por engano, a imagem de relance no espelho.  
 Com os dias, Senhora, o leite pela primeira vez 
coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de 
jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. 
Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou 
mudo. Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com 
os amigos.  
 Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o 
perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a 
última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas 
brigas por causa do tempero na salada o meu jeito de querer 
bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, janelas não 
lhes pouparam água e elas murcham. Não tenho botão na 
camisa, calço a meio furada. Que fim levou o saca-rolha? 
Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os 
outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, 
por favor. 
(Dalton Trevisan) 
 
03. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto acima. 
a) Os três parágrafos começam com marca espacial. 
b) Os três parágrafos começam com marca temporal. 
c) Os três parágrafos começam com característica psicológica. 
d) Os três parágrafos começam com característica física. 
 
Leia o texto e responda a questão 04. 
 

O Anônimo 
 
Ignácio de Loyola Brandão 

Presença da tragédia 

 
Se alguém me matasse. Se eu fosse abatido a tiros por uma 
amante, pelo marido de uma de minhas amantes, por um 
neurótico pela fama, por um serial killer americano que tivesse 
vindo ao Brasil, pelo engano de um traficante, por um 
assaltante num cruzamento, por uma das milhares de balas 
perdidas que cruzam a cidade, por uma dessas motos 
enraivecidas que alucinam o transito, por um colega de 
profissão inconformado com a minha fama. Se morresse em 
uma inundação, atingido por um raio ou por um arvore 



2 
 

derrubada por um vendaval. Por um remédio com data vencida, 
por uma comida estragada. Uma tragédia noticiada por toda a 
mídia, alimentada e realimentada, provocando manchetes 
vorazes, devoradas com prazer pelo publico e construindo a 
minha legenda. Melhor que fosse algo misterioso. O noticiário 
duraria mais tempo, o caso seria revisto por curiosos dispostos 
a desvendar enigmas. Provocar a necessidade de uma 
autopsia, de exumação. Ser o enigma do século seria a minha 
gloria. Se eu tivesse essa certeza, não me incomodaria de 
estar morto. 
O Anônimo, Cadernos de Literatura Brasileira - Instituto Moreira 
Salles - São Paulo, nº. 11, Junho de 2001, pág. 98. 
 
04. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto acima. 
a) O parágrafo apresenta dez frases. 
b) A narração está em terceira pessoa. 
c) Alguns verbos estão no subjuntivo: matasse, fosse, tivesse. 
d) Alguns pronomes são determinantes para distinguir a 

narração: “me”, “minha”. 
 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de “a” e “há”: 
a) Daqui há dois meses iremos à Europa. 
b) Isto foi a muito tempo. 
c) Há meses que não à vejo. 
d) Há tempos atrás éramos muito felizes. 
 
06. Assinale a alternativa correta quanto ao uso das palavras 
destacadas. 
a) Falávamos há cerca de uma solução melhor. 
b) A cerca de dias resolveremos este caso. 
c) Sua atitude vai ao encontro da verdade. 
d) Minhas opiniões vão de encontro as suas. 
 
07. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de cessão, 
sessão, secção e seção. 
a) Estou convocada para uma cessão no fórum. 
b) Visitei hoje a sessão de esportes. 
c) A seção do filme durou duas horas. 
d) Foi confirmada a cessão do terreno. 
 
Leia o texto e responda a questão 08. 
 
Antônio Vieira quando jovem acreditava nas palavras, 
especialmente nas que eram ditas com fé. No entanto, todas as 
palavras que ele dissera, nos púlpitos, nas salas de aula, nas 
reuniões, nas catequeses, nos corredores, nos ouvidos dos 
reis, clérigos, inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, 
governadores, ministros, presidentes, rainhas, príncipes, 
indígenas, dessas tantas palavras ditas com esforço de 
pensamento, poucas – ou nenhuma delas – haviam surtido 
efeito. O mundo continuava exatamente o de sempre. O 
homem, igual a si mesmo. 
(Ana Miranda, Boca do Inferno) 
 
08. Assinale a alternativa incorreta quanto ao contexto do texto 
acima. 
a) O padre Antônio Vieira acreditava na força da palavra para 

mudar o mundo. 
b) O padre tinha fé que pudesse mudar o mundo com as 

palavras. 
c) O mundo mudara a partir das palavras do padre Antônio 

Vieira. 
d) Poucas palavras que o padre dissera em tantos lugares 

haviam surtido efeito. 
 
Leia o texto e responda a questão 09. 
 
“A velhinha tinha uma pequena loja, numa rua de Florença. 
Exteriormente, sua loja não era nem rica nem elegante nem 
artística. Isso acontece em muitas lojas, na Europa. Mas a 
velhinha vendia umas blusas tão lindas e originais que mulher 
nenhuma poderia ficar insensível aos seus encantos. E eis que, 

de repente, me torno possuidora de uma delas. Começava a 
escurecer. A formosa Florença tornava-se uma cidade de prata. 
Eu desejava mais uma blusa: quem viaja sempre está 
pensando em alegrias que, na volta, pode dar aos amigos. Mas 
a loja ia fechar, a velhinha não negociava com dólares (pensar 
que um dia eu tive dólares): então separei a segunda blusa e 
prometi que na manhã seguinte apareceria com minhas liras.” 
(Cecília Meireles) 
 
09. Assinale a alternativa incorreta quanto ao contexto do texto 
acima. 
a) O texto não apresenta marcas espaciais “rua: Florença”. 
b) O texto apresenta passagem de tempo “na manhã seguinte”. 
c) A narração começa na terceira pessoa “a velhinha tinha”. 
d) A narração está em primeira pessoa “eu desejava”. 
 
10. Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação das 
conjunções. 
a) Trabalho muito, mas ganho pouco. (Adversativa). 
b) Ou serei arquiteto, ou serei engenheiro civil. (Alternativa). 
c) Ficamos doentes porque nos molhamos. (Concessão). 
d) Passei no concurso, portanto assumirei o cargo. 

(Conclusão). 
 
11. Assinale a alternativa correta quanto à classificação das 
palavras destacadas. 
a) Finalmente, um telefonema sem pressa da Adriana. 

(preposição). 
b) A mãe mal pode esperar o telefonema que a Eliana lhe 

prometera, no dia seguinte ao da feijoada. (adjetivo). 
c) É preciso compreender, portanto, o que se passava no 

coração da mãe quando a Selma telefonou. (pronome). 
d) Luciana se veste a moda das passarelas. (advérbio). 
 
12. Assinale a alternativa incorreta quanto às orações 
SUBORDINADA ADVERBIAL. 
a) A cidade foi alagada porque o rio transbordou. CAUSAL. 
b) A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. 

CONFORMATIVA. 
c) Deixe um recado se você não me encontrar em casa. 

CONDICIONAIS. 
d) Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, 

ocorreram vários imprevistos. CONCESSIVAS. 
 

13. Assinale a alternativa incorreta quanto às orações 
SUBORDINADA ADVERBIAL. 
a) Ele tem estudado como um obstinado (estuda). 

COMPARATIVAS. 
b) Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. 

TEMPORAIS 
c) Sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir 

melhor. FINAIS 
d) Tudo ocorreu como estava previsto. PROPORCIONAIS. 
 
14. Há, na língua portuguesa, uma série de palavras que se 
assemelham a advérbios. A Nomenclatura Gramatical 
Brasileira não faz nenhuma classificação especial para essas 
palavras, por isso elas são chamadas simplesmente de 
palavras denotativas. Assinale a alternativa incorreta quanto 
aos advérbios. 
a) Eis nosso novo carro. Aproximação. 
b) Foi embora daqui. Afastamento. 
c) Ainda bem que passei de ano. Afetividade. 
d) Comeu tudo e ainda queria mais. Adição  
 
15. Há, na língua portuguesa, uma série de palavras que se 
assemelham a advérbios. A Nomenclatura Gramatical 
Brasileira não faz nenhuma classificação especial para essas 
palavras, por isso elas são chamadas simplesmente de 
palavras denotativas. Assinale a alternativa incorreta quanto 
aos advérbios. 
a) Todos irão, menos ele. Exclusão. 
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b) Viajaremos em julho, ou seja, nas férias. Explicação. 
c) Até ele irá viajar. Realce. 
d) Apenas um me respondeu. Limitação. 
 
16. Assinale a alternativa em que o advérbio está classificado 
incorretamente. 
a) Sei muito BEM que ninguém deve passar atestado da virtude 

alheia. (modo) 
b) Acho que, por hoje, você já ouviu BASTANTE. (intensidade) 
c) Leia e depois me diga QUANDO pode sair na gazeta. 

(tempo) 
d) A senhora sabe AONDE eu posso encontrar esse pai-de-

santo? (afirmação) 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com a terminologia científica, epistaxe significa: 
a) Sangramento nasal. 
b) Fezes com sangue. 
c) Falta de ar. 
d) Salivação excessiva. 
 
18.  A via correta para administração da dieta parenteral é: 
a) Via que tem contato com a corrente sanguínea. 
b) Via que tem a sua ação direta no trato digestivo. 
c) Via que tem a sua ação no trato urinário. 
d) Via que tem contato com o trato respiratório. 
 
19.  Em um paciente acamado, a região mais suscetível ao 
aparecimento de úlceras de decúbito é: 
a) Escapular. 
b) Trocanteriana. 
c) Maleolar. 
d) Sacrococcígea. 
 
20.   De acordo com a técnica para o desenvolvimento da 
limpeza concorrente, assinale a alternativa correta: 
a) Movimentos circulares. 
b) Do mais limpo para o mais sujo. 
c) Do mais sujo para o mais limpo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
21.   Em relação a coleta de exames, entende-se por coleta 
com swab: 
a) Coleta de sangue convencional. 
b) Coleta por tiras semelhantes a tiras adesivas. 
c) Coleta por hastes com algodão em recipiente próprio. 
d) Coleta por sondas. 
 
22.  Para coleta de fezes para pesquisa de sangue oculto, são 
necessários cuidados específicos: 
a) Dieta própria e alimentação específica. 
b) Não usar aspirina nem corticóides alguns dias antes da 

coleta. 
c) As alternativas a e b estão corretas. 
d) Coletar as fezes em qualquer recipiente. 
 
23.  Assinale v para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s): 
( ) Massagens são orientadas para o conforto do paciente com 
câncer ou pacientes seriamente doentes, em hospital ou 
residências. 
( ) As massagens com toque compassivo e sutil ajuda a aliviar 
dores no corpo e ajudam o paciente a dormir melhor. 
( ) Para evitar úlcera massagem de conforto com ácido graxos 
essencial, pode trazer um alívio da dor, e auxiliar na circulação 
sanguínea, evitando o aparecimento das úlceras de pressão. 
( ) A massagem infantil constitui um cuidado de enfermagem 
que não deverá incluir o ensino acerca dos vários aspectos 
relacionados com o desenvolvimento global (físico e emocional) 
da criança. 
A seqüência correta é: 

a) V – V – V – F 
b) F – V – V – F 
c) V – F – V – F 
d) F – V – F – V 
 
24. .Ao medir a pulsação de um paciente (adulto) você verifica 
que seus batimentos cardíacos estão acima de 100 
batimentos/min, a terminologia correta é: 
a) Normal. 
b) Lento (bradicardia). 
c) Rápido (taquicardia). 
d) Emergência (acidentado). 
 
25. Sobre curativos, assinale a alternativa incorreta: 
a) Por definição, curativo é todo material colocado diretamente 

por sobre uma ferida, cujos objetivos são: evitar a 
contaminação de feridas limpas; facilitar a cicatrização; 
reduzir a infecção nas lesões contaminadas; absorver 
secreções, facilitar a drenagem de secreções. 

b) Os curativos são usados para promover a hemostasia, 
manter o contato de medicamentos junto à ferida e 
promover conforto ao paciente. 

      c) Os curativos podem ser abertos ou fechados, sendo que os 
fechados ou oclusivos são subdivididos em úmidos e 
degermantes. 

d) Os curativos úmidos têm por finalidade: reduzir o processo 
inflamatório por vaso-constricção; limpar pele dos exudatos, 
crostas e escamas; manter a drenagem das áreas 
infectadas e promover a cicatrização pela facilitação do 
movimento das células. 

 
26.  De acordo com a gravidade das queimaduras, o importante  
não é tipo e nem o seu grau, mas sim a extensão da pele 
queimada, ou seja, a área corporal atingida. Em quantos por 
cento é uma área corporal atingida em uma queimadura de 
extensão média: 
a) Menos de 5% da superfície corporal atingida. 
b) Entre 6% a 15% da superfície corporal atingida. 
c) Entre 15% e menos de 40% da pele coberta. 
d) Entre 40% e 55% da pele. 
 
27. De acordo com os sintomas de uma hemorragia interna, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Pulsação acelerada ou fraca. 
b) Pele quente e pálida. 
c) Mucosas na boca e dos olhos esbranquiçadas. 
d) Extremidades arroxeadas pela pouca irrigação sanguínea. 
 
28.  Os cuidados gerais na administração de medicação são: 
a) Ler o rótulo do medicamento, observando seu prazo de 

validade, cor aspecto e dosagem. 
b) Certificar-se e respeitar os cinco certos antes de administrar 

as medicações. 
c) Certificar-se das indicações de controle hídrico, dietas, jejuns 

e suspensão de medicamentos. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
29. A equipe de enfermagem é constituída por: enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. As 
funções de cada membro estão regulamentadas pela Lei: 
a) 94.406/87. 
b) 8.974/95. 
c) 7.498/86. 
d) 5.905/73. 
 
30. Ao nascer; o bebê deve receber seguintes vacinas: 
a) DTP, Poliomielite. 
b) BCG, Poliomielite. 
c) BCG, Hepatite B 1ª dose. 
d) Hepatite B 1ª dose, DTP. 
 
31.  A perda de sangue no vômito denomina-se: 
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a) Epistaxe. 
b) Hemoptise. 
c) Hematêmese. 
d) Melena. 
 
32.  Uma das complicações pulmonares que acontece devido à 
aspiração de vômitos ou alimentos no pós operatório, 
denomina-se: 
a) Atelectasia. 
b) Embolia pulmonar. 
c) Broncopneumonia. 
d) Hemoptise. 
 
33. Sobre a importância do aleitamento materno, é correto 
orientar a mãe que: 
a) A composição do leite é diferente no início e no final da 

mamada. No início da mamada contém mais constituintes 
hidrossolúveis como: vitaminas, minerais, carboidratos, 
proteínas, enzimas e hormônios. À medida que vai 
mamando e no final da mamada, o leite é mais rico em 
gorduras e vitaminas lipossolúveis e, por isso, tem mais 
calorias. Assim sendo, é importante que o bebê mame 
completamente o primeiro peito antes de se lhe oferecer o 
segundo peito. Na mamada seguinte, deve-se oferecer a 
mama que ficou mais cheia. 

b) No aleitamento materno deve-se sempre oferecer as duas 
mamas na mesma mamada porque as mamas devem se 
esvaziadas igualmente, pois não há diferença na 
composição do leite, ou seja, sua composição é igual do 
início ao final. 

c) No aleitamento materno deve-se oferecer sempre uma 
mama apenas, para esvaziá-la completamente, pois não há 
diferença na composição do leite do início ao final, e não se 
deve deixar que o bebê estabeleça o “regime livre” para 
mamar, ou seja, é necessário instituir horários pré-
estabelecidos. 

d) Há leite considerado “fraco” sendo que, nesses casos, deve-
se orientar que se utilizem as mamadeiras e se substitua o 
leite materno por leite de vaca engrossado com farinha de 
trigo que é o mais indicado, e instituir horário pré-
estabelecido rigoroso, pois o bebê sente mais fome nestes 
casos. 

 
34. São sinais e sintomas do choque séptico: 
a) A fase hiperdinâmica é caracterizada por: débito cardíaco 

aumentado, vasodilatação periférica, resistência vascular 
sistêmica diminuída, nível de consciência alterado, 
respirações rápidas e superficiais, débito urinário diminuído, 
pulso rápido, cheio e em ricochete. 

b) A fase hiperdinâmica é caracterizada por: pulso lento, nível 
de consciência diminuído, respirações lentas e profundas, 
pele fria e pegajosa, débito urinário diminuído. 

c) A fase hiperdinâmica é caracterizada por: débito cardíaco 
aumentado, pele fria e pegajosa, vasoconstrição periférica, 
pulso rápido, fraco e filiforme e débito urinário ausente. 

      d) A fase hiperdinâmica é caracterizada por: hipotensão 
arterial, pele fria e úmida, débito urinário ausente, coloração 
da pele pálida e possivelmente cianótica e congestão 
pulmonar (estertores ou roncos). 

 
35. Conforme as normas de Controle de Infecção Hospitalar, a 
doença que requer isolamento de contato é a: 
a) Escabiose. 
b) Tuberculose. 
c) Varicela. 
d) AIDS. 
 
36. Doenças oportunistas, tipo candidíase oral e herpes labial 
no adulto, estão relacionadas à: 
a) Síndrome de Reiter. 
b) Peri-hepatite gonocócica. 
 

c) Doença Inflamatória Pélvica (DIP). 
d) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

 
37.  De acordo com a função, os instrumentais cirúrgicos, como 
as pinças de Kelly, Kocher e Rochester, são classificados 
como: 
a) Hemostática. 
b) Diérese. 
c) Apoio ou auxiliares. 
d) Síntese cirúrgica. 
 
38.  É causado pelo vírus papiloma, que se manifesta através 
do surgimento de verrugas, aglutinadas ou não, na região 
genital, tanto do homem como da mulher. É uma doença 
altamente contagiosa, que infecta 65% dos parceiros após o 
contato sexual: 
a) Gonorréia. 
b) Sífilis. 
c) Herpes. 
d) Condilona acuminado. 
 
39. A região de escolha para a administração de medicamentos 
pela via intramuscular em recém nascidos é: 
a) Músculo glúteo. 
b) Músculo deltóide. 
c) Músculo abdominal. 
d) Músculo vasto lateral da coxa. 
 
40. Entre os cuidados de enfermagem prestados ao recém 
nascido em foto terapia, inclui-se apromoção da motilidade 
gastrointestinal através da alimentação e estímulo às 
evacuações, que tem por objetivo: 
a) Prevenir desidratação. 
b) Evitar distenção gástrica. 
c) Favorecer ganho ponderal. 
d) Promover eliminação da bilirrubina. 




